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A. Pendahuluan

Survey kepuasan layanan pengelolaan Sumber Daya Manusia Sekolah Tinggi Ilmu

Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) pada dasarnya merupakan salah satu metode untuk

memberi penilaian terhadap sistem pengelolaan tenaga pendidik dalam hal ini adalah

dosen, baik dalam hal pengembangan kompetensi maupun pengembangan karir. Secara

struktural, pengelolaan SDM dilaksanakan oleh Wakil Ketua Bidang Keuangan dan

SDM. kemudian dilaksanakan oleh Kepala bagian kepegawaian dan umum.

Survey ini bertujuan untuk mengukur tanggapan Dosen terhadap layanan pengelola

SDM di lingkungan STIKIM. Disamping itu survey ini akan mampu memetakan mutu

pelayanan di lingkungan STIKIM dan menjadi dasar perbaikan pengelolaan Sumber

Daya Manusia di lingkungan STIKIM

B. Metode

Survey dilakukan terhadap dosen di STIKIM sebanyak 116 orang dosen dengan

cara mengisi angket. Adapun instrument angket dosen meliputi:

1. Pengembangan Kompetensi meliputi kesempatan untuk studi lanjut; kesempatan

untuk mengikuti kursus/pelatihan/seminar/workshop; kesempatan untuk mengikuti

studi banding dalam negeri; dan kesempatan untuk mengikuti studi banding luar

negeri.

2. Pengembangan karir meliputi ketersediaan informasi tentang karir, mendapatkan

layanan tentang jenjang karir, Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang

karir.

3. Pengembangan Jabatan meliputi ketersediaan informasi tentang jabatan;

Mendapatkan layanan tentang jenjang jabatan, Memperoleh kesempatan untuk

peningkatan jabatan struktural, dan memperoleh peningkatan jabatan non struktural.

4. Penelitian dan karya ilmiah meliputi memperoleh informasi tentang kegiatan

penelitian, memperoleh pelayanan untuk melakukan kegiatan penelitian, ketersediaan

sarana dan prasarana kegiatan penelitian, Memperoleh penilaian proposal penelitian

dari reviewer, Memperoleh pemerataan penelitian berdasarkan distribusi dosen,

memperoleh pemerataan penelitian berdasarkan kualifikasi dosen, memperoleh



kesempatan bimbingan penyusunan proposal penelitian dan laporan akhir,

kesempatan menjadi reviewer penelitian dan ketersediaan informasi jurnal

terakreditasi sebagai media publikasi karya ilmiah.

5. Pengabdian kepada masyarakat meliputi memperoleh informasi tentang kegiatan

pengabdian kepada masyarakat, memperoleh pelayanan untuk melakukan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan

pengabdian kepada masyarakat, Memperoleh penilaian proposal pengabdian kepada

masyarakat dari reviewer, Memperoleh pemerataan pengabdian berdasarkan

distribusi dosen, memperoleh kesempatan bimbingan penyusunan proposal

pengabdian kepada masyarakat dan laporan akhir.

6. Tugas tambahan meliputi kesempatan untuk terlibat kegiatan kepanitiaan;

kesempatan mendapat pengalaman tambahan melalui kepanitiaan dan penugasan

kegiatan luar kampus; pemerataan dalam tugas tambahan; dan mendapatkan tugas

tambahan mengajar diluar home base.

7. Kebutuhan kesejahteraan meliputi informasi tentang berbagai fasilitas kesejahteraan

(seperti; mess, kendaraan dll); memperoleh layanan penggunaan fasilitas pendukung

untuk rekreasi dan pemberian penghargaan atas prestasi kerja.

8. Kebutuhan kesehatan dan kebugaran meliputi fasilitas layanan kesehatan,

memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan oleh Dokter melalui poliklinik dan

memperoleh layanan peningkatan kebugaran jasmani melalui sarana prasarana

olahraga.

9. Kebutuhan sosial dan keagamaan meliputi layanan kebutuhan sosial (santunan);

fasilitas untuk melakukan ibadah dan layanan kematian seperti mobil jenazah

(ambulans).

10. Sarana dan Prasarana meliputi Kecukupan dan ketersediaan sarana prasarana

meliputi sarana prasarana perkuliahan (belajar mengajar), praktikum, perpustakaan,

lab komputer, kamar mandi/ toilet, keamanan, kebersihan, dan sarana public.

Angket disusun dengan menggunakan skala Likert 1-4 (4 = Sangat Puas; 3 = Puas; 2 =

Tidak Puas; 1 = Sangat Tidak Puas). Kuisioner hasil survey kepuasan kemudian

ditabulasi dan dikelompokkan berdasarkan kriteria responden, yaitu dosen.



Pengelompokkan tersebut dilakukan untuk memudahkan analisis dikarenakan masing-

masing kelompok memiliki jenis dan kuantitas layanan yang berbeda. Metode analisis

yang digunakan yaitu dengan analisis statistik untukmenguji kesahihan dan kehandalan

intrumen dan dianalisis melalui microsof excell, yaitu dengan mengakumulasikan jumlah

poin setiap parameter yang divisualisasikan ke dalam tabel dan grafik. Indikator penilaian

setiap parameter menggunakan rentang bobot nilai 1-4 dari mulai sangat tidak puas

hingga sangat puas.

Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval Konversi, Mutu dan Kinerja Unit Pelayanan kepuasan

SDM

Nilai

Persepsi

Nilai Interval Kepuasan

Dosen

Mutu Kepuasan Kinerja Unit

Pelayanan

1 0,00-1,00 E Tidak Baik

2 1,01-2,00 D Kurang Baik

3 2,01-3,00 C Cukup Baik

4 01-4,00 B Baik

5 4,01-5,00 A Sangat Baik

C. Uji Validitas & Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Instrumen yang dibuat dan diajukan kepada dosen sebagai alat ukur untuk menilai

tingkat kepuasan dosen terhadap system pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Intrumen ini telah diuji kesahihannya melalui Uji Validitas Statistik dengan nilai

korelasi Product moment. Dengan instrumen yang diuji coba sebanyak 20, maka

Kesahihan dapat dilihat dari r hitung > r tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen Kepuasan Dosen

NO Pertanyaan r hitung r table Keterangan

1 Pertanyaan 1 0,495 0,444 Valid

2 Pertanyaan 2 0,506 0,444 Valid

3 Pertanyaan 3 0,522 0,444 Valid



4 Pertanyaan 4 0,799 0,444 Valid

5 Pertanyaan 5 0,580 0,444 Valid

6 Pertanyaan 6 0,732 0,444 Valid

7 Pertanyaan 7 0,817 0,444 Valid

8 Pertanyaan 8 0,752 0,444 Valid

9 Pertanyaan 9 0,805 0,444 Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa semua

instrument yang digunakan untuk mengukur kepuasan Dosen telah dinyatakan valid,

hal ini ditunjukkan dengan semua hasil uji nilai r hitung > r tabel 0,444.

2. Uji Reliabilitas

Instrumen pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam bentuk kuesioner telah diuji

dengan uji statistik reabilitas. Dalam analisis ini hanya akan diukur reliabilitas

(tingkat kehandalan) internal dengan menggunakan Alpha Cronbach. Reliabilitas

Alpha Cronbach dapat dipergunakan untuk instrumen yang jawabannya berskala

maupun dikhotomus. Instrumen Pengukuran kepuasan dosen dikatakan handal

karena alpha cronbach > r tabel yaitu 0,739 > 0,388 Dengan hasil perhitungan

statistik sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of

Items

0,739 9

D. Hasil Survey Kepuasan Dosen

1. Pengembangan Kompetensi Pengembangan pegawai pada dasarnya bertujuan untuk

memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang

diprasyaratkan sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi organisasi.

Pengembangan pegawai dapat dilakukan melalui pendidikan (studi lanjut) maupun dan



pelatihan baik melalui pendekatan pelatihan di luar tempat kerja yang memberikan

kesempatan pada pegawai untuk keluar dari rutinitas pekerjaan dan berkonsentrasi

dalam mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan (off the job) maupu melalui

on the job training, yaitu memberikan pelatihan dengan menyesuaikan metode kerja,

adaptasi dengan pekerjaan, menggunakan media kerja atau alat kerja secara langsung.

Tabel 4: Pengembangan Kompetensi

No
Pengembangan

Kompetensi

Dosen

Rerata Kinerja

1 Studi lanjut 4,40 Sangat Baik

2 kursus/pelatihan 3,60 Baik

3 Seminar/Workshop 3,90 Baik

4
Study Banding dalam

Negeri
4,80 Sangat Baik

5
Study Banding Luar

Negeri
2,40 Cukup Baik

Rata-rata 3,82 Baik

Dapat dilihat bahwa responden merasa bahwa pelayanan terhadap kompetensi dosen

“Baik” hal ini dapat disimpulkan bahwa responden puas dengan sistem pengembangan

kompetensi yang dilaksanakan STIKIM.

1. Manajemen memfasilitasi dan membimbing dosen dalam pengurusan JAFUNG.

Pengembangan jabatan fungsional (JAFUNG) merupakan tanggung jawab suatu

organisasi yang menyiapkan karyawannya dengan kualifikasi dan pengalaman

tertentu, agar pada waktu yang dibutuhkan organisasi sudah memiliki karyawan

dengan kualifikasi tertentu. Jadi yang dilakukan karyawan/dosen adalah bekerja

sebaik mungkin, mengikuti semua pelatihan yang diberikan, menunggu kesempatan

kenaikan karir yang ditawarkan oleh kampus. Kemajuan dosen dalam mendapatkan

jabatan fungsional tidak terlepas dari bagaimana tempat kerja membimbing dan

memfasilitasi pengurusan jabfung dari dosen-dosen tersebut.

Tabel 5: Manajemen memfasilitasi dan membimbing dosen dalam pengurusan

JAFUNG.



Dapat dilihat bahwa mayoritas responden menilai Manajemen (STIKIM) telah

memfasilitasi dan membimbing dosen dalam pengurusan JAFUNG yang diberikan

oleh STIKIM dengan “Puas” sehingga dapat dinyatakan bahwa responden merasa

fasilitas dan bimbingan yang diberikan oleh STIKIM mampu membantu mereka

dalam melakukan pengurusan JAFUNG.

2. Manajemen STIKIM selalu memberikan informasi terkini terkait kebutuhan

dan pengembangan dosen

Informasi terkait pengembangan diri dosen merupakan sebuah aspek yang wajib

terus menerus secara berkala diinformasikan kepada dosen-dosen yang akan

mengurus segala hal terkait pengembangan diri dosen, hal ini tentunya berguna bagi

para dosen agar tidak tertinggal informasi penting sehingga menghambat dosen yang

bersangkutan dalam melaksanakan upaya pengenbangan diri.

Tabel 6: Manajemen STIKIM selalu memberikan informasi terkini terkait kebutuhan

dan pengembangan dosen



Dapat dilihat bahwa responden menilai Manajemen STIKIM selalu memberikan

informasi terkini terkait kebutuhan dan pengembangan dosen yang diberikan oleh

STIKIM. Hal ini terlihat mayoritas responden menjawab “Sangat Puas”, sehingga

dapat dinyatakan bahwa responden merasa sangat terbantu dengan informasi terkait

kebutuhan dan pengembangan dosen yang diberikan oleh STIKIM.

3. Manajemen STIKIM memberikan kesempatan dan dukungan pengembangan

diri dosen Pengembangan diri mengikuti seminar/workshop/ Pekerti

Pengembangan diri dosen tidak terlepas dari aktif nya mereka mengikuti berbagai

kegiatan ynag diselenggarakan dalam menunjang pengetahuan dosen terkait upaya

pengembangan diri mereka. Adapun upaya atau kegiatan yang dapat di ikuti berupa

seminar, workshop, dan juga pekerti.

Tabel 7: Manajemen STIKIM memberikan kesempatan dan dukungan

pengembangan diri dosen Pengembangan diri mengikuti seminar/workshop/ Pekerti



Secara umum dosen atau responden menjawab “Puas” sehingga dapat disimpulkan

bahwa responden merasa telah diberikan kesempatan serta dukungan oleh STIKIM

terkait upaya peningkatan dan pengembangan diri dosen .

4. Manajemen STIKIM memberikan kesempatan pengembangan diri dosen

untuk studi lanjut

Institusi yang baik adalah institusi yang selalu mendukung dan memfasilitasi semua

dosen-dosenya yang ingin meningkatkan jenjang karir mereka. Hal ini yang juga

diberikan oleh STIKIM kepada para dosennya agar dapat mencapai jenjang karir

setinggi mungkin sesuai keinginan dari dosen tersebut.

Tabel 8: Manajemen STIKIM memberikan kesempatan pengembangan diri dosen

untuk studi lanjut



Kesempatan yang telah diberikan oleh STIKIM kepada dosen-dosen, Secara umum

dosen atau responden menjawab “Puas” sehingga dapat disimpulkan bahwa

responden merasa pengembangan diri dosen untuk melakukan studi ke jenjang yang

lebih lanjut mendapatkan izin secara penuh oleh STIKIM.

5. Manajemen STIKIM memfasilitasi pendanaan untuk kegiatan Tridharma

Dalam terpenuhnya pelaksanaan Tridarma dosen, pendanaan merupakaan suatu

faktor yang wajib terpenuhi. Tanpa adanya pendanaan yang kuat dari institusi yang

menyelenggarakan pendidikan, dapat dipastikan kegiatan tridarma yang dilakukan

tidak akan optimal

Tabel 9: Manajemen STIKIM memfasilitasi pendanaan untuk kegiatan Tridharma



Dari survey yang dilakukan, pendanaan yang telah diberikan STIKIM untuk kegiatan

tridharma didapatkan Hasilnya responden merasa “Puas” dengan pendanaan yang

diberikan pada setiap kegiatan tridarma yang diselenggarakan oleh STIKIM

6. Manajemen STIKIM memberikan fasilitas sarana pendukung untuk kegiatan

Tridharma

Perihal yang tidak bisa dikesampingkan dalam menunjang keberhasilan kegiatan

tridharma yang dilaksanakan dosen di suatu institusi juga dipengaruhi oleh fasilitas

yang diberikan/dipersiapkan pada saat dosen melakukan kegiatan tridharma tersebut.

Fasilitas sarana pendukung yang dapat diberikan STIKIM sepertihalnya, ruang

perkuliahan yang memadai, transportasi yang disediakan ketika dosen harus turun

langsung ke lapangan saat melaksanakan kunjungan lapangan atau pengabdian

masyarakat.

Tabel 10: Manajemen STIKIM memberikan fasilitas sarana pendukung untuk

kegiatan Tridharma



Berdasarkan survey, dosen rata-rata menjawab “Puas” sehingga dapat diartikan

bahwa fasilitas sarana pendukung yang di sediakan oleh STIKIM Sudah memadai.

Dengan tingkat kepuasan tersebut, maka dosen akan lebih mudah dan disiplin dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan tridharmanya.

7. Manajemen STIKIM mendukung pengembangan jenjang karir dosen

Jenjang karir juga merupakan sebuah target yang dimiliki oleh banyak dosen,

harapanya semakin tinggi jenjang karir yang mereka dapatkan, maka akan semakin

berkualitas transfer informasi yang dapat diberikan oleh dosen kepada semua

mahasiswanya  maupun informasi yang bermanfaat untuk banyak orang. Dalam hal

ini, STIKIM sangat mendukung dosen-dosen nya dalam mencapai jenjang karir

setinggi mungkin

Tabel 11: Manajemen STIKIM mendukung pengembangan jenjang karir dosen



Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan, responden rata-rata menjawab

dukungan STIKIM dalam pengembangan jenjang karir dosen yang diberikan adalah

“Puas”. Hal ini dapat disimpulakan bahwa dosen telah merasa sejauh ini STIKIM

sangat mendukung jika ada dosenya yang akan melanjutkan pengembangan jenjang

karir.

8. Manajemen STIKIM memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja dosen

Kebutuhan manusia tidak semata-mata bersifat materi dan fisik, namun juga

mencakup kebutuhan sosial seperti saling berinteraksi dan bersilaturrahmi dengan

sesama anggota masyarakat, saling menyantuni dan berbagi, kesempatan berinteraksi

satu sama lainnya, baik antar teman kerja, antar bawahan dan atasan dan antar

anggota organisasi dengan lingkungan masyarakat lainnya. Sikap yang

menyenangkan dari teman sekerja dan atasan mempengaruhi keeratan hubungan dan

kerjasama tim yang tinggi. Keeratan hubungan ini merupakan sumber kepuasan kerja

bagi pegawai yang dapat menjadi motivasi utama dalam berprestasi. STIKIM

berkomitmen dalam memberikan motivasi pada dosen-dosen yang memiliki prestasi

baik terhadap pekerjaanya maupun kegiatan tridharmanya.

Tabel 12: Manajemen STIKIM memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja

dosen



Pada aspek pemberian penghargaan terhadap prestasi kerja dosen yang dilaksanakan

oleh STIKIM, dosen rata-rata menjawab “Sangat Puas”. Hal ini berarti STIKIM

sangat memperhatikan motivasi kerja dari setiap dosennya, tentunya semakin baik

motivasi yang dimiliki oleh dosen maka akan berbanding lurus dengan kinerja dari

dosen tersebut.

9. Manajemen STIKIM memberikan hak kesejahteraan untuk dosen dengan baik

Selain dari faktor pemenuhan peningkatan motivasi dosen, tidak terlepas dari itu ada

faktor terpenuhinya hak dan kesejahteraan dosen. Dalam hal ini, STIKIM telah

memberikan hak yang sesuai pada semua dosen, dan juga pemenuhan aspek dalam

menunjang kesejahteraan para dosenya.

Tabel 12: Manajemen STIKIM memberikan hak kesejahteraan untuk dosen dengan

baik.



Pada aspek pemberian hak kesejahteraan dosen yang dilaksanakan oleh STIKIM,

dosen rata-rata menjawab “Sangat Puas”. Hal ini berarti STIKIM telah memberikan

serta memenuhi segala hal yang menjadi hak kesejahteraan bagi dosenya. Adapun

hak kesejateraan yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa kesesuaian gaji/upah

yang diterima di atas rata-rata pendapatan setempat, upah lembur, serta penjaminan

kesehatan dan jaminn ketenagakerjaan para dosenya.



E. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pengukuran kepuasan dosen yang telah dilakukan maka rencana tindak

lanjut yang akan dilaksanakan adalah:

1. Terkait aspek kesempatan pengembangan diri dosen untuk studi lanjut, STIKIM

sepenuhnya mendukung akan hal itu, akan tetapi realisasi kegiatan belum sampai pada

tahap STIKIM memiliki daftar institusi mitra kerjasama yang dapat langsung dijadikan

tempat studi lanjut bagi dosen-dosenya.

2. Pendanaan untuk kegiatan tridharma yang diberikan STIKIM belum mampu mencakup

secara penuh untuk setiap kegiatan

F. Penutup

Demikian laporan survey kepuasan dosen tahun akademik 2020/2021 ini dibuat, semoga

hasil survey ini bermanfaat untuk perbaikan STIKIM di masa yang akan datang dan dapat

dijadikan pedoman bagi STIKIM untuk mengambil Keputusan.

Jakarta, 12 September 2020

Disiapkan oleh, Diketahui oleh,

SP3MI Plt. Ketua STIKIM

Catur Septiawan, SKM, M.Kes Dr. Astrid Novita, SKM., MKM



Lampiran.

ANGKET/KUESIONER KEPUASAN DOSEN TERHADAP PENGGUNA

Identitas Responden

1. Prodi/Jurusan : …………………………………
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/wanita
3. Alamat : …………………………………

PETUNJUK UMUM:
a. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan dosen terhadap

pelayanan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)
b. Saudara mendapatkan kepercayaan terpilih sebagai responden, dimohon untuk mengisi

seluruh instrumen ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan keadaan yang
sebenarnya.

c. Partisipasi Saudara untuk mengisi instrumen ini secara objektif sangat besar artinya bagi
STIKIM guna mendapatkan masukan yang akurat dalam rangka perbaikan dan peningkatan
pelayanan akademik kedepan.

d. Jawaban Saudara dijamin kerahasiaan dan tidak memiliki dampak negatif dalam bentuk
apapun.

e. Instrumen ini terdiri dari seperangkat pertanyaan atau pernyataan untuk mengukur: (1)
pengembangan kompetensi (2) Pengembangan karir/jabatan (3) penelitian dan pengabdian
masyarakat (4) tugas tambahan (5) kebutuhan kesejahteraan (6) Sarana dan Prasarana

f. Pilihlah salah satu dari alternatif yang disediakan dengan cara menyilang pada kolom yang
tersedia

g. Ada empat alternatif jawaban yang dapat saudara pilih, yaitu:
1 = Sangat Tidak Puas
2 = Tidak Puas
3 = Puas
4 = Sangat Puas

X



Kuesioner kepuasan dosen terhadap layanan manajemen dan penunjang meliputi:

No Pernyataan
Pilihan Jawaban

1 2 3 4

1.
Manajemen memfasilitasi dan membimbing dosen
dalam pengurusan JAFUNG.

2.
Manajemen STIKIM selalu memberikan informasi
terkini terkait kebutuhan dan pengembangan dosen

3.
Manajemen STIKIM memberikan kesempatan dan
dukungan pengembangan diri dosen Pengembangan
diri mengikuti seminar/workshop/ Pekerti

4.
Manajemen STIKIM memberikan kesempatan
pengembangan diri dosen untuk studi lanjut

5.
Manajemen STIKIM memfasilitasi pendanaan untuk
kegiatan Tridharma

6.
Manajemen STIKIM memberikan fasilitas sarana
pendukung untuk kegiatan Tridharma

7.
Manajemen STIKIM mendukung pengembangan
jenjang karir dosen

8.
Manajemen STIKIM memberikan penghargaan
terhadap prestasi kerja dosen

9.
Manajemen STIKIM memberikan hak kesejahteraan
untuk dosen dengan baik

Tuliskan saran-saran saudara dalam meningkatkan pelayanan akademik secara singkat dan jelas!
1. …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....
2. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Jakarta, ……………….


